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Maandbrief September 2021 

   

De kerkdienst kunt u volgen door naar de 
website van de kerk te gaan: 
www.hervormdkampereiland.nl   

Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons 
weten met een mailtje aan de scriba.  

 

  

Van de kerkelijk werker 
 
Kwetsbaarheid 
In de afgelopen tijd kwamen er veel geboortes 
voorbij, via Facebook en geboortekaartjes. Vaak 
met een vertederende foto van heel tevreden 
slapende baby’s. Wat een rijke zegen. 
Tegelijk zag ik het hartverscheurende beeld van 
een vrouw die een baby over de rand van een rol 
prikkeldraad overdroeg aan een soldaat op het 
vliegveld in Kaboel. Hoe kwetsbaar zijn de 
kinderen.  
Wij kunnen dit kind niet helpen. God wel. Laten 
we bidden voor al die kinderen (en mensen) in 
Afghanistan. En de kinderen van de gemeente er 
aan blijven herinneren dat het wonen in een vrij 
land een zegen is.  
Een goede vanuit Kampen, Bart van ’t Ende  
 
 
Vierende gemeente 
De kerkdiensten kunnen weer bezocht worden 
door de gemeente. De diensten beginnen om 9.30 
uur. U kunt zich opgeven via het formulier op de 
website van de kerk:  
https://www.hervormdkampereiland.nl/ 
 
 

 
De kerkenraad wil weer een volgende stap zetten 
naar “normaal”. 
In de dienst gaan we weer met elkaar HARDOP 
zingen bij de liederen met orgelbegeleiding. Het 
eerste lied zingen we staande en we blijven staan 
tijdens Votum en Groet. 
De liederen via YouTube zingen we NIET mee, 
maar luisteren we alleen. Het ‘Onze Vader’ kunnen 
we weer hardop meezeggen. 
 
 
Kerkdiensten   
Zondag 5 september 
Tijd: 9.30 uur   
Voorganger: Ds. G.H. Labooy, IJsselmuiden 
Kindernevendienst: Rianne en Gerdien 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Stichting Chris 
 

Zondag 12 september 
Tijd: 9.30 uur   
Voorganger: Ds. W. Dekker, Kampen  
Kindernevendienst: Ellen en Jetske 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: onderhoud 
 
Zondag 19 september Doopdienst 
Tijd: 9.30 uur   
Voorganger: Ds. Mw. H. Nieuwenhuis uit Zeddam 
en ‘s-Heerenberg  
Kindernevendienst: Corjanne en ? 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: orgel 
In deze dienst wordt de doop bediend aan Lone 
Laura Nicole Duitman, de dochter van Dick en 
Wendy-Lee Duitman en zusje van Cas. De 
voorganger is een zus van Wendy-Lee. 
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Zondag 26 september Startdienst onder de 
Kastanjeboom 
Tijd: Inloop vanaf 9.30 uur, Begin om 10.00 uur. 
Voorganger: Bart van ‘t Ende  
Kindernevendienst: Niet 
Oppasdienst 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Lief en Leed 
 
Zondag 26 september Startdienst onder de 
kastanjeboom. 
Buiten zijn we niet gebonden aan een maximum 
aantal deelnemers en kunnen we alles hardop 
zingen, daarom kiezen we voor een dienst onder 
de kastanjeboom. 
Inloop is vanaf 9.30 uur en u wordt ontvangen 
met een kopje koffie, thee of limonade. De dienst 
begint om 10.00 uur. Wel zelf even een kleedje/ 
stoel meenemen. De anderhalve meter dient wel 
gewaarborgd te blijven.  
 
Een foto impressie van 4 juli jl 
 

 

 

  

  
 
‘STUURGROEP JEUGD EN JONGEREN’  
Een nieuw geluid binnen onze kerk! Na het 
stoppen van de jeugddienstcommissie eerder dit 
jaar heeft de kerkenraad nagedacht over een 
nieuw initiatief met als uitgangspunt jeugd en 
kerk. Maar niet alleen dat, het leek ons goed om 
het thema ‘ontmoeting binnen onze kerk’ in z’n 
geheel iets meer onder de aandacht te brengen. 
Er is een werkgroep gevormd die zich in ieder 
geval het komende jaar over deze thema’s zal 
buigen. Het streven ligt er om meerdere 
activiteiten binnen de kerk te organiseren, 
waarbij we oog hebben voor álle leeftijden binnen 
onze gemeente maar zeker ook de jeugd. We 
hopen daarbij ook weer enkele mooie 
jeugddiensten in te kunnen plannen, waarbij de 
‘oude jeugddienstcommissie’ heeft aangegeven 
stand-by te willen zijn bij het organiseren hiervan. 
Hoe mooi is dat! Zo zie je maar, kerk zijn doe je 
samen. De stuurgroep bestaat uit de volgende 
personen: Antoon Kanis, Alex van ’t Oever, Gijs 
van Dijk en Beatrix Knol. We hopen de komende 
tijd met enige regelmaat van ons te laten horen. 
Heeft u nou ideeën, vragen of wensen voor een 
activiteit of zou je graag aansluiten bij de 
stuurgroep, laat het ons weten dan gaan we er 
mee aan de slag.  
 
En om dan maar direct de daad bij het woord te 
voegen volgt hier het voorstel voor een eerste 
activiteit:  
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OUD IJZER – 4 SEPT. – STARTDAG !  
Na een lange zomerstop waarin  
velen misschien fijn op vakantie konden gaan of 
thuis wat konden uitrusten starten we langzaam 
het kerkelijk seizoen weer op.   
Nu lijkt het ons een mooi idee om de jaarlijkse 
‘oud-ijzer-dag’ van Kampereiland Helpt waarvan 
de opbrengst voor Roemenië is, dit jaar een extra 
tintje te geven in de vorm van 
‘ontmoeting’. Gedurende de hele dag zal er op 
Noorderrandweg 4 koffie, thee en/of een kopje 
soep te nuttigen zijn. 
   
10.00 uur - 12.00 uur: 
De ochtend willen we vooral in het teken laten 
staan van rust en ontmoeting; gezellig 
samen koffie drinken en geen echt programma 
verder. Misschien heeft u ooit een mooi 
(christelijk) boek gelezen, een film gezien, een 
gedicht gehoord of iets bijzonders meegemaakt 
wat u best eens met anderen zou willen delen. 
Voel je vrij om dat op deze ochtend te doen. 
Boeken/films kunnen worden 
doorgegeven/uitgeleend/getipt, enz.  
Op deze manier zouden we elkaar op een 
eenvoudige manier kunnen inspireren.   
Maar ook als er zo niets ‘te binnen schiet’ voel je 
welkom om er te zijn.  
  
14.00 uur – 15.00 uur: 
Aanvankelijk zou dit een programma-uurtje zijn 
speciaal voor de kinderen van de basisschool. 
Maar omdat op deze dag ook de kinderspelen van 
de Oranjevereniging Kampereiland plaatsvinden 
hebben we besloten dit te annuleren en op een 
ander moment in dit kerkelijk seizoen 
een activiteit speciaal voor deze leeftijdscategorie 
te organiseren. 
Natuurlijk blijft gelden dat kinderen op deze dag 
van harte welkom zijn om mee te komen met hun 
ouders, opa en/of oma. Er zal een mooie 
kleurplaat klaarliggen.   
 
15.15 – 16.30 uur: 
Op dit tijdstip staat een wandeling gepland 
waarbij gekozen kan worden voor een wat kortere 
of een wat langere route. We starten in groepjes.   

  
Vanaf 18.00 – 21.00 uur: 
BBQ voor de jeugd/jongeren. Leeftijd vanaf 12 
tot ±30 jaar.  
  
Er zal die dag wat muziek zijn. En ook zal het 
thema ‘oud ijzer’ zoveel mogelijk in de 
verschillende programma’s terug te vinden zijn.  
  
Natuurlijk moeten we nog steeds rekening 
houden met het risico op Coronabesmetting. 
Daarom hebben we geprobeerd dit eventuele 
risico zo klein mogelijk te houden door de 
activiteiten zoveel mogelijk te spreiden over de 
dag. Verder hopen we op mooi weer zodat we 
lekker buiten kunnen zijn. We zien uit naar 
uw/jou komst!  
 

Geboorte 
Op 17 augustus ontvingen Wilco en Esther de 
Ruiter uit Gods hand een zoon. Ze noemen hem 
Bart – Jan Dirk. Bart – Jan is het broertje van Job 
en Myrthe. We feliciteren jullie van harte met dit 
wonder en wensen jullie Gods zegen bij de 
(geloofs)opvoeding.  
 
Catechisatie 
We willen de catechese weer opstarten. En dat 
willen we doen op donderdag 23 september. De 
catechese zal om de week gegeven worden op 
donderdag. De start is wel onder voorbehoud dat 
de regels rond het coronavirus niet verder 
worden aangescherpt. Hierbij nog even de tijden: 
12 – 14 jaar   18.30 uur 
15 – 18 jaar  19.15 uur 
18+   20.00 uur 
Belijdenis catechese 20.45 uur 
Mocht je nadenken om dit jaar belijdenis te willen 
doen, stuur mij dan een berichtje. Ook als je 
twijfelt of vragen hebt rond het belijdenis doen, 
laat mij het gerust weten. Ik zie er weer naar uit 
om de (belijdenis) catechese weer te starten. Bart 
van ’t Ende  
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Vrijwilligers gezocht 
In de gemeente wordt veel vrijwilligerswerk 
gedaan. Nu zijn er een paar mensen die het stokje 
graag over willen dragen aan iemand anders. 
- Henk van de Steege stopt als tuinman en 

daarom zoeken we iemand die zijn taak over 
wil nemen. 

-  De commissie Lief en Leed bestaat uit 3 leden. 
Annemarie v.d. Brink stopt ermee. Wie vult 
deze  commissie aan?  

- De werkgroep Kampereiland zoekt 
versterking, wie voelt zich aangesproken? 

- Ook de Kindernevendienst wil graag weer met 
voldoende vrijwilligers draaien. 

 
Met elkaar zijn we gemeente en alleen met elkaar 
kunnen we onze activiteiten blijven organiseren.  
Voor vragen en opgave graag een mailtje naar 
scriba.kampereiland@outlook.com 
 
Er waren 2 huwelijken in de afgelopen maanden 
 
Johan en Ashley 
 

 
 
Wij zijn Johan en Ashley van Dijk 
momenteel wonen wij samen met ons zoontje 
Owen van bijna 2 jaar in IJsselmuiden. Johan is 
actief op een melkveebedrijf en heeft ook een 
buitendienstfunctie in de zuivelsector. Ashley is 
werkzaam als wijkverpleegkundig binnen Icare 
Wijkverpleging.  
 
 
 
 
Terugblik huwelijk Ad Schilder en José Koers 

 
We zijn blij dat we samen met familie en vrienden 
deze speciale dag hebben kunnen vieren. Wat een 
geluk met het mooie weer zodat we de 
trouwdienst op eigen locatie buiten konden 
houden. We kijken terug op een hele mooie dag! 
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Geluidsinstallatie 
  
Velen van u zullen het intussen wel hebben 
gehoord, live in de kerk of via de livestream.  Al 
ruim een maand kunnen we nu het geluid 
beluisteren via de nieuwe geluidsinstallatie.   
  
Op 12 en 13 juli is door de firma Schaapsound uit 
Zwolle de nieuwe geluidsinstallatie aangelegd.  
De eerste 2 weken was er helaas wel een 
technisch probleem met de verbinding tussen de 
installatie en Kerkdienstgemist.nl , zodat de 
livestream niet goed meeliep. Op een later 
moment terugkijken ging wel goed. Nadat dit was 
verholpen draait ook de livestream goed mee.  
  
Via 2 nieuwe luidsprekers en 
een subwoofer wordt het geluid met een warme 
klank de kerk ingebracht. Alle apparatuur is bij 
elkaar in een patchkast geplaatst in de hoek, naast 
de bankjes, voor in de kerk. De gehele installatie 
draait digitaal inclusief de bediening, zodat de 
kosters nu daarvoor een tablet hebben.   

Verder zijn er 2 nieuwe microfoons bijgeleverd, 1 
voor de voorganger en nog 1 draadloze voor de 
afkondigingen ect. De oude microfoons hebben 
we als back-up voor als er een keer muzikanten, 
zangers of een klein bandje voor in de kerk staan.  
Ook hebben we de mogelijkheid om een grotere 
band ‘in te pluggen’, zodat ze via de livestream 
ook goed te horen zijn.  
Daarnaast is er nog een microfoon in het orgel 
geplaatst voor een goede geluidsbeleving via de 
livestream.  
  

  
We hopen dat u, net als ons, geniet van het mooie 
geluid!  
Mocht u / jij een opmerking hebben of storing 
ervaren, dan horen wij dat uiteraard graag.  
  
Hartelijke groeten van de Kerkrentmeesters  
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Oude geluidsinstallatie 
 
Nu we sinds een aantal weken kunnen genieten 
van de nieuwe geluidsinstallatie in zowel de kerk 
als via kerkdienst gemist, hebben we de complete 
oude geluidsinstallatie niet meer nodig. 
Omdat de geluidsinstallatie van de gemeente is 
willen wij u en jou aanbieden om (delen van) de 
geluidsinstallatie over te nemen. 
 
Heeft u interesse, neem dan contact op met een 
van de kerkrentmeesters. 
Cvk.kampereiland@outlook.com 
 
Hieronder een opsomming van de apparatuur 
inclusief foto’s: 
Foto 1 diverse kabels 
-1x kabel ca. 15 meter lengte XLR aansluiting 
male/female 
-2x kabel 0,50 meter lengte XLR aansluiting 
male/female 
-2x kabel 0,25 meter lengte XLR aansluiting 
male/female 
-1x verloopkabel 2x tulpaansluiting naar jack 
aansluiting 3,5cm 
-1x verloopkabel 3 meter lengte aansluiting XLR 
naar jack 6,3cm 
-1x verloopkabel 3 meter lengte aansluiting jack 
6,3cm naar XLR 
 
 

 
 
Foto 2  
-Behringer 4 kanaals mixer 

 
 
Foto 3 microfoons 
-microfoon, type HQ-mic30, inclusief 5 meter 
kabel met aansluiting XLR (zangmicrofoon) 
-microfoon, type AKG D230 (sfeermicrofoon) 
 

 
 
Foto 4 
-Samsom S-convert 
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Foto 5-2x luidspreker, type Bose 402-W 
 

 
Foto 6 
Op foto van boven naar beneden: 
-AVE mixer (linker kanaal defect, hoofdmixer 
kraakt) 
-Schaapsound Diana-II encoder (om 
geluidssignaal te versturen naar IP-adres) 
-Audac CPR12 mixer 10 kanalen 2 zone mixer 
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Collectes 
 
Ook in de kerk kunt u via GIVT geven. In de 1e 
collectezak zit een ontvanger. U houdt uw 
telefoon met daarop ingevuld het bedrag dat u 
wilt geven voor de 3 collectes boven de 
collectezak en dan wordt het afgeschreven. U 
heeft later nog de mogelijkheid om het te 
wijzigen. 
Geeft u via GIVT dan is collecte 1=Diaconie en 
Kerk, collecte 2=Speciaal doel, collecte 
3=Zending. (Diaconie en kerkrentmeesters 
hebben deze doelen klaargezet in een rooster van 
GIVT). 
Op de website staat de ‘geef met gift knop’ 
bij Beleef onze kerkdienst en op de site van 
kerkdienst gemist.  
 

 
Ook kan bij het ‘geven ’in het overzicht bij stap 3 
uit de lijst gekozen worden voor Herv. Gemeente 
Kampereiland. 
 

 
De giften zijn anoniem. Her geld wordt gestort op 
de rekening van de organisatie en die stort de 
opbrengst van een collecte op de rekening van 
kerkrentmeesters en diaconie. 
Als er weer kerkdiensten met gemeenteleden 
kunnen worden gehouden kan met GIVT gegeven 
worden door de telefoon boven de 1e collectezak 
te houden. Er zit een ontvanger in die collectezak 
die de gift registreert en verzendt. 

 
 
 
Overmaken per bank kan als volgt: 
Wilt u iets geven voor de Kerk (kerk, onderhoud 
en orgel) dan kan dat op rekeningnummer: 
NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). 
Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk, of 
een speciaal diaconaal doel en Zending gebruik 
dan het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 
RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het 
overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel. 

   

Pastoraat & bijstand  
Mocht u of jij behoefte hebben aan een 

ontmoeting en gesprek kan u altijd een beroep 

doen op de ouderlingen of mij. We kijken dan naar 

de mogelijkheden die er zijn. Laten we in deze 

donkere tijden vanuit Christus als broeders en 

zuster houvast vinden bij elkaar (OPW. 370)    

 
 

https://www.hervormdkampereiland.nl/beleef_onze_kerkdienst/

